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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

  

Nasz znak:                                                                                                
EP/220/90/2017/1                                                        Szczecin, dnia 31.10.2017 r. 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
I PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/90/2017, pn.: Dostawa sprzętu 

ultrasonograficznego w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii 
w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r.” dla SPWSZ w Szczecinie 

 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. , ze 
względu na problemy techniczne uniemożliwiające zapoznanie się dokumentacją przetargową dla w/w 
postępowania zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl, Zamawiający 
dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym nr 609162-N-2017 z dnia 30.10.2017 r. zmieszczonym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin 
składania ofert, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, a tym samym termin składania wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ oraz  termin otwarcia ofert na niżej podane: 
 
- termin składania ofert – z 07.11.2017 r., do godz. 11:00 na 08.11.2017 r., do godz. 11:00,  
- otwarcie ofert – z 07.11.2017 r. o godz. 11:30 na 08.11.2017 r. o godz. 11:30.   
 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy: 

1. w rozdziale VII Informacja o sposobie porozumiewania się  ….., pkt 2 ppkt 2) otrzymując brzmienie: 
„2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 06.11.2017 r. lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.” 
 

2. W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 
„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 08.11.2017 r., do godz. 11:00.  
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.  
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